
  

 

Az E-mobilitás ugrásszerű térhódítása napjainkban már 

Magyarországra is jellemző. Egyelőre hazánkban az 

elektromos autók használata inkább csak a tudatos 

környezetkímélő nézeteket valló, gazdagabb réteg 

kiváltsága, de a jelenlegi és a tervezett szabályozások 

által remélhetőleg hamarosan sokkal szélesebb körben 

terjed el. A zöld rendszámmal rendelkező autósok 

olyan kiváltságokat és engedményeket is kapnak, mint 

az adókedvezmények, ingyenes parkolás a legtöbb 

nagyvárosban, vagy a tervbe vett törvényes busz-sáv 

használat, és az ingyenes töltés lehetősége. 

Az elektromos járművek száma látványosan és 

rohamosan nő, és üzemeltetésük egyik alapfeltétele a 

“tankolási” lehetőség. Ami a 

hagyományos gépjárműveknél az 

üzemanyagtöltés, az itt a jármű 

akkumulátorainak feltöltése. 

A jelenlegi akkumulátorok teljesítménye egyelőre 

behatárolja ezeknek a járműveknek a hatótávolságait, 

éppen ezért lényegesen több elektromos 

töltőállomásra lesz szükség a jövőben, mint amennyi 

benzinkút üzemel. 

Aki elektromos jármű vásárlását tervezi, szüksége lesz 

egy otthoni töltőre, és nem árt, ha a munkahelyén is 

tudja tölteni napközben a gépjárművét. Később 

útvonalait is a szerint kell megtervezni, hogy hol talál 

útközben minél több elektromos töltő állomást, ahol 

utántöltheti akkumulátorait. 

Az általunk forgalmazott termékek azoknak a 

vállalkozásoknak, üzleteknek, szállodáknak, 

irodaházaknak és magán embereknek kínálnak 

megoldásokat, akik szeretnének bekapcsolódni ebbe 

az ugrásszerűen bővülő infrastruktúrába. 

2 év gyártói garanciával, kiegészítők széles 

választékával.
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Kérjen ajánlatot: kereskedelem@elektroprofi.hu 



Lakossági megoldások 

Családi házaknál, garázsokban használható, 

azonnal telepíthető, falra szerelhető, kompakt 

kivitel, zárható töltőfedél, kábellel ill. anélkül. 

Fali töltők 3,7kW-22kW-ig, bel-és kültéri 

használatra, RFID, WLAN és GPRS kiegészítő 

lehetőségekkel. 

Töltőkábel nélkül 

 EVH2S3P02K   3.7 kW  

• EVH2S7P02K   7.4 kW        
• EVH2S11P02K 11 kW  
• EVH2S22P02K 22.1 kW 

Töltőkábellel (4m) 

•  EVH2S3P0CK  3.7 kW  
•  EVH2S7P0CK  7.4 kW        
•  EVH2S11P0CK 11 kW  
•  EVH2S22P0CK 22.1 kW  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

Forgalmazza:  
Elektro Profi Kereskedelmi Kft 

1148 Budapest, Fogarasi út 2-6. 
 www.elektroprofi.hu 

Közületi megoldások 

Elsősorban kültéri használatra, munkahelyek, 

szállodák, parkolók, bevásárlóközpontok 

területén. Töltőoszlopok 7kW-22kW-ig, 

töltőkábellel, kültéri használatra.  

Opció: Online rendszerfelügyelettel, RFID kártya 

leolvasóval, GPRS kommunikációval. 

 

 EVF2S7P02 7kW, 1xT2 

 EVF2S7P02R 7kW, 1xT2, RFID kártya 

 EVF2S7P22 7kW, 2xT2 

 EVF2S7P22R 7kW, 2xT2, RFID kártya 

 EVF2S22P02 22kW, 1xT2  

 EVF2S22P02R 22kW, 1xT2, RFID 

 EVF2S22P22 22kW, 2xT2 

 EVF2S22P22R 22kW, 2xT2, RFID 
 

 

TERMÉK KÍNÁLATUNKBÓL 

Kérjen ajánlatot: kereskedelem@elektroprofi.hu 

http://www.elektroprofi.hu/

